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Mercedes-Benz
Servisní smtouva - WarrantyExtension CPO

Jméno zákazníka / Název společnosti

CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
Adresa

Rudná30/3, 70300 Vítkovice Ostrava
pan / paní

Mercedes-Benz
Česká republika s.r.o.
(Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským
soudem v praze oddíl c, vložka
1 3946)
lC:48024562
DlČ: CZ48024562

Tel

otakar Jančo

606789789 Datum: 5.1.2023
Číslo nabídky: 1 323001 36

E-mail

otakar.janco@mbcms.cz Prodejce: Petr Pánek
Tel:+420 737 382 831
Mail: petr.panek@mbcms.czlč:

Dtč:

25377507

CZ25377507

Servisnísmlouva WarrantyExtension CPO - Smlouva WarrantyExtension CPO na 1

roky (po záruce).

Typ vozidla Začálek datum Cena

GLC220 d 4MATlc
Objednávka č. (Auftrag-Nr,) Konec smlouvy datum

0757652401 4,1.2024

bez DPH
21Yo DPH
s DPH

ldentiíikační číslo (Vl N) Konec smlouvy km projezd Fakturace

WDc2539051F383545 200 000 km jednorázově
Datum uvedení vozidla do provozu

7. 12.2017
Aktuální stav km

93861

Zákazník svým podpisem potvzuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami vydávanými s touto smlouvou
Prodejce/zástupce MB CZ svým podpisem potvrzuje, že všechny uvedené skutečnosti jsou pravdivé.
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Podpis zákazníka Podpis

5,1,2023


